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Jiří Slíva & DSM

Sonia aneb půvab kybernetické
bezpečnosti může 
být i nenápadný 

Ú v o d n í k

Je obtížné říci, zdali je vhodné spíše potěšeně hovořit 
o tom, že se oblast kybernetické bezpečnosti rozvíjí a nabý-
vá na významu, nebo naopak bědovat, že o ničem jako ky-
bernetická bezpečnost dnes už ani nelze hovořit, protože se 
od sebe technologie, metodiky, legislativa, uživatelské use 
casy i integrita profesionálů v oboru natolik vzdalují a tříští 
do nekompatibilních, navzájem se od sebe vzdalujících bub-
lin, že obor se rovnou rozpadá pod tíhou narůstající vlastní 
komplexity, ještě předtím, než – minimálně v akademickém 
slova smyslu – vůbec vznikl.

Žijeme období „Horizontsverschmelzungu“ (splývání horizon-
tů) a zároveň faktické divergence a stratifikace bezpečnost-
ních infrastruktur privátu, korporátu a státní správy. Mimo to 
stojí finanční sektor, který nelze na žádné úrovni – z věcných 
ani formálních důvodů (běda, PCI DSS, AML, ...) – oddělit, 
ale ani smysluplně integrovat. Oddělené standardy, infra-
struktura i případy užití. Právní i věcné provázání, zároveň 

kolize, slepá místa, bezpečnostní díry, pokuty, incidenty…  
Dantovo peklo se svými kruhy a v tom nejhlubším leží, místo 
v ledu Judeccy uvězněných nejhorších hříšníků, základní re-
gistry. Zanechte vší naděje, kdo do oboru vstupujete!

Ach, kdyby tak někdo dokázal, byť třeba jen něco malého, 
pospojovat a sjednotit. A to aniž by vytvořil nadstavbovou no-
vou agendu exponenciální složitosti. „I had a dream.“

Co kdyby někdo zázračně navázal digitální identitu tam, co 
lidé umí a na co si dávají pozor. Využil cekem robustní exis-
tující standardy, infrastrukturu a přísný dohled, který v této 
oblasti panuje. Pojal vše jako otevřené řešení, jako službu 
k dispozici pro korporát, vymyslel inteligentní architekturu 
celku a dosáhl snad i tam, do nejhlubšího kruhu?

Sonia, víla či anděl? Držme palce, pomáhejme, těšme se! 

Jan Lamser
Zakladatel akcelerátoru blockchainových projektů Adel, 
předtím dlouhou dobu působil v nejužším vedení ČSOB

Projekt Sonia (soukromoprávní bod pro identifikaci a autentizaci) společně připravují české banky pod záštitou České bankovní asociace. Před jeho spuště-
ním musí být nejdříve schváleny tři novely zákonů, které jsou nyní v připomínkovém řízení a v brzké době by měly jít do Poslanecké sněmovny. Díky projektu 
Sonia by bylo možné elektronickou identitu, kterou se občané přihlašují do internetového bankovnictví, využít rovněž ke komunikaci se státem – na nahlížení 
do katastru nemovitostí, komunikaci s finančním úřadem apod. Plánuje se, že ověření identity potenciálních zákazníků by používali i soukromí poskytovatelé 
služeb, například společnosti poskytující elektřinu či internetové obchody. 


